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 تمهيد:

المصرية، وشغل قبله  منصب يشغل حاليًا، 3591محمود إبراهيم حجازي قائد عسكري مصري من مواليد عام 

، 3131يوليو  1منصب مدير المخابرات الحربية، وهو نائب رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة، بعد انقالب 

في هذا الملف التوثيقي و ،في منصب رئيس األركان ،من قبل عدلي منصور 3132مارس  32في وتم تعيينه 

 .3132 مايو 13 حتى 3132مارس  32 ذمنطبيعة الدور الذي يقوم به رصد ن

 : 1ملف تعريفيمحمود حجازي:  اًل:أو

 ـ البيانات الشخصية:3

وهي نفس دفعة  ،3522في أكتوبر  ،تخرج من الكلية الحربية، 3591مايو  33 د:يوالم ، منمحمود إبراهيم حجازي

مارس  32، وتمت ترقيته إلى هذه الرتبة في : فريقته الحاليةرتب، وسالح: المدرعات، "عبد الفتاح السيسي"

 .2لسيسيعبد الفتاح ابن األصغر لاال ةجوزإحدى بناته  ،متزوج، 3132

                                  
 موقع وزارة الدفاع المصريةرئيس أركان حرب القوات المسلحة، 1 
 المصري اليومما ال تعرفه عن أسرة الرئيس السيسي بعد الظهور األول، 2 

http://www.mod.gov.eg/Mod/Mod_COS.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/Mod_COS.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/460699
http://www.almasryalyoum.com/news/details/460699
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 سكرية:العوالمناصب المؤهالت ـ 3

درجة الماجستير ، والفرقة الراقية، والفرقة المتقدمةة، وعلى العسكريبكالوريوس العلوم حصل حجازي على 

 ،)أكاديمية ناصر العسكرية العليا(زمالة كلية الحرب العليا ، وفي العلوم العسكرية )كلية القادة واألركان(

 .دورة المدرعات المتقدمة الواليات المتحدة األمريكيةوحصل على 

رئيس أركان فرقة ، قائد لواء مدرع، رئيس أركان لواء مدرع، قائد كتيبة مدرعاتتولي عددًا من المناصب، منها: 

قائد المنطقة ، وطقة الغربية العسكريةرئيس أركان المن، قائد فرقة مدرعة، ملحق الدفاع بإنجلترا، مدرعة

 .مدير إدارة المخابرات الحربية واالستطالع، ورئيس هيئة التنظيم واإلدارة للقوات المسلحة، الغربية العسكرية

 :الميداليات واألوسمةاألنواط وـ 1

نوط الخدمة ، (أبريل )تحرير سيناء 39نوط -3حصل حجازي على عدد من األنواط والميداليات واألوسمة، منها: 

نوط الواجب العسكري ، نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة، ونوط التدريب من الطبقة الثانية، الممتازة

، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، نوط الواجب العسكري من الطبقة األولى، من الطبقة الثانية

ميدالية ، يوليو 31ميدالية اليوبيل الذهبي لثورة ، أكتوبر ميدالية اليوبيل الفضي لنصر، ميدالية تحرير الكويت

 يونيو. 11ميدالية ، يناير 39ميدالية ، اليوبيل الفضي لتحرير سيناء

 

 قالب العسكري:نبعد اإلالداخلي لرئيس األركان  نشاطال: نيًاثا

يينه من قبل عدلي عن األنظار شأنه شأن أي مدير مخابرات حربية إلى أن تم تع ًاظل محمود حجازي مختفي

تعددت مظاهر نشاطه الداخلي وهنا  ،31323 مارس 32ألركان حرب القوات المسلحة المصرية في  اً منصور رئيس

 ، وذلك على النحو التالي:3132يونيو  11الذي تم رصده حتى 

 

                                  
 البوابة نيوز، "منصور يعين صدقي صبحي "وزيرا" للدفاع ومحمود حجازي رئيسا "لألركان3 

http://www.albawabhnews.com/485237
http://www.albawabhnews.com/485237
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 :المجموعة األولي: جوالته الميدانية ولقاءاته بأفرع ووحدات القوات المسلحة

جوالت في المحافظات لتفقد سير العملية االنتخابية المزعومة عدة ب حجازيقام  3132مايو  32و 32 في-3

 .4التي كان يتنافس على كرسي الرئاسة فيها قائد االنقالب عبد الفتاح السيسي والمرشح حمدين صباحي

حيث بدأ اللقاء بالوقوف ، برجال معهد ضباط الصف المعلمين وأسرهم، حجازيالتقي  3132سبتمبر  31 في-3

  5.دقيقة حدادا على أرواح أهالي الطالب الذين وافتهم المنية أثناء زيارة أبنائهم

عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء والتي  6حجازيتفقد  3132أكتوبر  11 في-1

جزيرة سيناء. وقام رئيس األركان بمراجعة  تشارك في الحرب على الدولة اإلسالمية والبؤر المسلحة في شبه

وتدقيق الخطط واإلجراءات األمنية الموضوعة للقضاء على البؤر المسلحة في سيناء، وتفقد أعمال التجهيز 

 الهندسي لعدد من الكمائن والنقاط األمنية على الطرق والمحاور.

ئنان على مراحل اإلعداد والتأهيل معهد ضباط الصف المعلمين لالطم حجازيتفقد  3132ديسمبر  32في -2

 7بالمعهد والوقوف على انتظام سير العملية التعليمية

منذ تولية رئاسة الجمهورية على أراضي  8ظهر السيسي للمرة األولى بالبدلة العسكرية 3139مايو  2في  -9

قتل على أثرها المئات من الضباط والجنود وغاب وزير الدفاع المصري  سيناء وذلك بعد أحداث سيناء الذى

 .حجازي هارافقه فيالذى وقت الصدقي صبحي عن مشاركة السيسي في هذه الزيارة في 

عدد من الكمائن والمتركزات العسكرية واألمنية وعناصر الدعم التابعة  حجازيتفقد  3139أغسطس  1 في-2

للقوات المسلحة في محيط المجري المالحي لقناة السويس، وذلك تزامنا مع االستعدادات والجهود األمنية 

 .9المكثفة لتأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة "كما يقال عنها"

راحل اإلعداد والتدريب القتالي لعناصر القوات الخاصة بقيادة وحدات محجازي تفقد  3132يناير  2 في-2

 10الصاعقة وقام أيضا بتفقد عدد من المنشآت اإلدارية والفنية

                                  
 الرابطمحمود حجازي يتفقد العملية االنتخابية، 4 
 اليوم السابع ،المعلمينرئيس األركان يتفقد معهد ضباط الصف 5 
 فيديوالفريق محمود حجازي يتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بالعريش ويلتقي شيوخ وعواقل سيناء، 6 
 الوطنالفريق محمود حجازي يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين، 7 
 12عربيمنافسة شرسة بين السيسي وصدقي صبحي على الجيش، 8 
  اليوم السابعرئيس أركان القوات المسلحة يراجع خطط تأمين المجرى المالحي لقناة السويس، 9 
 األهرامحجازي يتفقد اإلعداد والتدريب القتالي لعناصر القوات الخاصة ويلتقي مقاتلي الصاعقة، 10 

http://arabi21.com/story/842738/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://arabi21.com/story/842738/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.youm7.com/story/2014/5/27/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4--%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/1691281
https://www.youm7.com/story/2014/5/27/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4--%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/1691281
https://www.youm7.com/story/2014/9/10/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/1858420
https://www.youm7.com/story/2014/9/10/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/1858420
https://www.youtube.com/watch?v=PDnL2byPYb4
https://www.youtube.com/watch?v=PDnL2byPYb4
http://www.elwatannews.com/news/details/621197
http://www.elwatannews.com/news/details/621197
http://arabi21.com/story/842738/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.youm7.com/story/2015/8/3/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D9%84%D9%82%D9%86/2289786
https://www.youm7.com/story/2015/8/3/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D9%84%D9%82%D9%86/2289786
http://www.ahram.org.eg/News/131778/25/467246/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131778/25/467246/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA.aspx
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نشر العميد محمد سمير المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل  3132يناير  32 في-8

، وتفقده مراحل اإلعداد والتأهيل العلمي والهندسي للطلبة يحجازاالجتماعي "فيس بوك"، صور زيارة الفريق 

 11والدارسين من الكوادر العلمية والبحثية بالكلية الفنية العسكرية

بعناصر القوات المسلحة المخطط سفرها للمشاركة في  حجازيالتقي صدقي صبحي و 3132يناير  33 في-5

 .12لسعودية بمشاركة عدد من الدول العربية واإلسالميةالتدريب المشترك " رعد الشمال " والذي استضافته ا

"الذي نفذته إحدى 2-أحد المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود حجازي شهد  3132فبراير  3 في-31

"، والذي يأتي في إطار الخطة المايزالوحدات المدرعة بالجيش الثالث الميداني باستخدام مقلدات الرماية "

يب القتالي لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة. حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات السنوية للتدر

 .13المسلحة

العناصر المخطط سفرها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في  حجازيتفقد  3132فبراير  33 في-33

 .14«رعد الشمال»التدريب المشترك 

"، الذي تنفذه إحدى 331 –لرئيسية لمشروع مراكز القيادة "جاسر المرحلة ا حجازيشهد  3132فبراير  32 في-33

تشكيالت قوات الدفاع الجوي. ويستمر لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيالت ووحدات 

ت االقوات المسلحة. حضر المرحلة الفريق عبد المنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوي وعدد من كبار قادة القو

 .15المسلحة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

حدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى الوحدات إ حجازيشهد  3132فبراير  35 في-31

، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية "المايلز"المدرعة بالمنطقة الشمالية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية 

 .16القتالي لتشكيالت ووحدات القوات المسلحةللتدريب 

                                  
 اليوم السابع،  "المتحدث العسكري ينشر صور تفقد رئيس األركان لألنشطة التعليمية والبحثية بـ "الفنية العسكرية11 
 األهرام، "صبحي يلتقي عناصر القوات المسلحة المشاركة في تدريب "رعد الشمال12 
 بوابة األخبار، "4-حجازي يشهد إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود 13 
 بوابة األخبار، «رعد الشمال»الفريق حجازي يتفقد العناصر المشاركة بالتدريب المشترك 14 
 بوابة األخبار" لقوات الدفاع الجوي، 221-حجازي" يشهد المشروع التدريبي "جاسر15 "
 ماألهراالفريق حجازي يشهد إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي للمنطقة الشمالية، 16 

https://www.youm7.com/story/2016/1/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/2537521#.VpdFHvl97IU
https://www.youm7.com/story/2016/1/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/2537521#.VpdFHvl97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131792/27/469887/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131792/27/469887/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b0c7738a4e8de526eddeaf/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-4-1454425971
http://akhbarelyom.com/article/56b0c7738a4e8de526eddeaf/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-4-1454425971
http://akhbarelyom.com/article/56bca6059e787392553a1da2/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-1455203845
http://akhbarelyom.com/article/56bca6059e787392553a1da2/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-1455203845
http://akhbarelyom.com/article/56c31de79d78732d38770026/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%B1-110-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-1455627751
http://akhbarelyom.com/article/56c31de79d78732d38770026/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%B1-110-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-1455627751
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/482299.aspx
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مراحل اإلعداد والتدريب القتالي لعناصر القوات الخاصة بقيادة وحدات حجازي تفقد  3132مارس  8 في-32

الصاعقة بأنشاص والتي تأتى في إطار المتابعة الميدانية لقدرة وجاهزية الوحدات والتشكيالت داخل القوات 

 .17المسلحة

زار عدد من المصابين الذين  حجازيقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري، إن  3132رس ما 32 في-39

أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي لإلرهاب والقضاء على البؤر اإلرهابية، ويخضعون للعالج حاليًا 

 .18بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة

، حجازيصدقي صبحي، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق اجتمع السيسي ب 3132مارس  31 في-32

 .19وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة، الستعراض تطورات األوضاع األمنية، السيما في شمال سيناء

المنظومة التعليمية بالكلية الحربية، للوقوف على مدى المستوى العلمي حجازي تفقد  3132أبريل  3 في-32

 .20ي وصلت إليه الكليةالذ

مراحل اإلعداد والتدريب لعناصر القوات الخاصة، في إطار المتابعة حجازي تفقد  3132أبريل  33 في-38

 .21الميدانية لبرامج وخطط االرتقاء بمستويات الكفاءة واالستعداد القتالي لوحدات وتشكيالت القوات المسلحة

سة االفتتاحية للمؤتمر الدولي العلمي الثامن الذي تنظمه الكلية وقائع الجلحجازي شهد  3132أبريل  35 في-35

جهة علمية من الجامعات والهيئات والمراكز  52أبريل بمشاركة أكثر من  33-35الفنية العسكرية في الفترة من 

دولة عربية وأجنبية بمختلف دول العالم لعرض أحدث البحوث  39شركة متخصصة تمثل  32البحثية وأكثر من 

 .22الدراسات في مختلف أفرع العلوم الهندسية والتكنولوجيةو

شارك صدقي صبحي وزير الدفاع ومحمود حجازي الضباط والصف والصناع العسكريين  3132يونيو  8 في-31

والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وعددا من طلبة كلية الضباط االحتياط ومعهد ضباط الصف 

 .23ر في ثاني أيام شهر رمضانالمعلمين وجبة اإلفطا

                                  
 )األهرام(رئيس األركان يتفقد اإلعداد القتالي لمقاتلي الصاعقة بأنشاص 17 
 (اليوم السابع) الرعاية الطبيةرئيس األركان يزور المصابين من أبطال الجيش ويتفقد تطوير 18 
 )األهرام(األركان  السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والداخلية ورئيس 19 
 )موقع وزارة الدفاع المصرية(الفريق محمود حجازي يتفقد المنظومة التدريبية بالكلية الحربية 20 
 (الشروق فقد االستعداد القتالي إلحدى وحدات القوات الخاصة )رئيس األركان يت21 
 )األهرام(دولة. حجازي يفتتح المؤتمر الدولي العلمي الثامن للكلية الفنية  12بمشاركة 22 
 الرابطصبحي وحجازي يتناوالن اإلفطار مع مقاتلي الجيش الثاني الميداني/ 23 

http://www.ahram.org.eg/News/131839/136/483951/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131839/136/483951/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A9.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/13/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7/2628172
https://www.youm7.com/story/2016/3/13/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7/2628172
http://www.ahram.org.eg/News/141853/136/488700/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141853/136/488700/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29100
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29100
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=dcdad797-f2df-45d0-8310-0fb6364c3af7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=dcdad797-f2df-45d0-8310-0fb6364c3af7
http://www.ahram.org.eg/News/161879/25/503102/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9--%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9--%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/161879/25/503102/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9--%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9--%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%A7.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/961620
http://www.almasryalyoum.com/news/details/961620
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قام حجازي بمشاركة مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية وجبة اإلفطار، وقام رئيس  3132يونيو  39 في-33

 .24األركان بتكريم المتميزين من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية

شهد حجازي أعمال انطالق وتشغيل منظومة ربط الخدمة الطبية والعالجية   3132يونيو  39 في-33

 .25إليكترونيًا بين المستشفيات والمجمعات الطبية التابعة للقوات المسلحة

شارك الفريق محمود حجازي اإلفطار التي أعدته القوات المسلحة في ذكري انتصارات  3132يونيو  32 في-31

ه كال من عبد الفتاح السيسي وصدقي صبحي وقادة األفرع الرئيسية بالقوات العاشر من رمضان والذي حضر

المسلحة، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع 

 .26األسبق، وكبار قادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة، ولفيف من الشخصيات العامة ورجال اإلعالم

جتمع السيسي بمحمود حجازي وصدقي صبحي وقادة القوات المسلحة وذلك بعد ا 3132يونيو  32 في-32

حضوره لصالة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي وناقس السيسي معهم الجهود المبذولة من جانب القوات 

 .27المسلحة في مكافحة اإلرهاب

شهداء ومصابي العمليات الحربية التقي حجازي وصدقي صبحي بعدد من أسر ال 3132يونيو  35 في-39

 3131.28يونيو  11وشاركوهم اإلفطار وأثنوا أثناء كلمة لهم أثناء اإلفطار بما فعلة الجيش في 

التقي حجازي وصدقي صبحي بالقادة الجدد حيث نقل لهم تحيات السيسي وهنأوهم  3132يونيو  31 في-32

على المستجدات والمتغيرات اإلقليمية والدولية  وأطلعوهمبتولي المناصب القيادية بمستوياتها المختلفة 

 .29وانعكاساتها على األمن القومي والموقف المصري الداعم لحفظ األمن واالستقرار في المنطقة

حرب عليا  15شهد كال من حجازي وصدقي صبحي مراسم االحتفال بتخرج الدورة رقم  3132يونيو  33 في-32

، والتي 32ل لقيادة التشكيالت باإلضافة إلى الدورة العليا لكبار القادة رقم تأهي 32دفاع وطني والدورة  29و

وهم المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية وجمهورية السودان  دولة، 33تضم دارسين من 

ان واليمن وجمهورية نيجريا ودولة الكويت وجمهورية لبنان وجمهورية أوغندا وجمهورية تنزانيا وسلطنة عم
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حضر مراسم االحتفال السيد عمرو موسى وعدد من الوزراء وقادة األفرع  .وجمهورية باكستان اإلسالمية وكينيا

الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين والملحقين العسكريين للدول العربية واألجنبية 

 .30العسكرية العلياوعدد من رؤساء الجامعات وقدامى مديري أكاديمية ناصر 

حجازي رجال القوات المسلحة مظاهر االحتفال بشهر رمضان والتقى بقادة  شارك 3132يونيو  32 في-38

وضباط والصف والصناع العسكريين من مقاتلي القوات الجوية وطلبة الكلية الجوية وشاركهم تناول وجبة 

طب والمعهد الفني للقوات المسلحة اإلفطار كما قام كما شارك طلبة الكلية الفنية العسكرية وكلية ال ،اإلفطار

حجازي بتكريم عدد من رجال القوات الجوية وعدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات العسكرية 

والمعهد الفني للقوات المسلحة تقديرا لتميزهم في أدائهم لمهامهم، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات 

 .31المسلحة

شارك كال من حجازي وصدقي صبحي ضباط الدفاع الجوي اإلفطار كما التقوا بطلبة  3132يونيو  32 في-35

الكلية الحربية والكلية الفنية والمعهد الفني وكلية الطب للقوات المسلحة وأوصاهم بالحفاظ على لياقتهم 

 .32لى االنضباط العسكريالبدنية العالية والتمسك بالمبادئ والقيم األصيلة للعسكرية المصرية، والحفاظ ع

شهد كال من حجازي وصدقي صبحي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي  3132يونيو  38 في-11

ستمر لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي االذي يجريه الجيش الثالث الميداني، و 31تيمور 

قد شهد احدى مراحل المشروع كامله والتي تضمنت عرض  لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة وكان حجازي

قرارات قادة التشكيالت والوحدات الفرعية المنفذة، كذلك إجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة 

 .33الوحدات والتشكيالت أثناء مراحل إدارة العمليات
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 أجانب: مسؤولينالمجموعة الثانية: لقاءات حجازي داخل مصر مع 

، باللواء عبد السالم جاد اهلل الصالحين، رئيس أركان الجيش الليبي حجازيالتقى  3132يونيو  2في  :ليبيا-3

والوفد المرافق له الذي زار مصر في تلك الفترة، تناول اللقاء تطورات األوضاع التي تشهدها المنطقة، وسبل 

، واتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة تفعيل التعاون المشترك لفرض السيطرة األمنية وتأمين الحدود الغربية

 .34لمنع محاوالت التسلل والتهريب عبر الحدود بين البلدين، بحضور عدد من كبار قادة القوات المسلحة

، باللواء عبد الرازق الناظوري، رئيس األركان العامة للجيش الليبي، حجازيالتقى  3132أغسطس  32في : ليبيا-3

عدد من قادة القوات المسلحة، أهم المستجدات والمتغيرات المتالحقة على الساحتين تناول اللقاء الذي حضره 

اإلقليمية والمحلية، كما ناقش الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العالقات العسكرية بين القوات المسلحة 

اع لى إعادة استقرار األوضلكال البلدين في مختلف المجاالت. وناقش الجانبان أيًضا مبادرة دول الجوار التي تهدف إ

 .35داخل األراضي الليبية

"بالفريق سايمون ما يل" مستشار رئيس أركان الدفاع  حجازيالتقى  3132سبتمبر  39في : بريطانيا-1

البريطاني الذي زار مصر في تلك الفترة وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه تطورات األوضاع التي تشهدها 

عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك في ضوء عالقات التعاون العسكري بين مصر المنطقة ومناقشة 

 .36وبريطانيا

المصري بالفريق أول السير نيكوالس هوتون رئيس أركان حجازي التقي  3132نوفمبر  35في : بريطانيا-2

 تبادل الرؤى تجاه تطورات األوضاع الدفاع البريطاني والوفد المرافق له الذي زار مصر في ذلك التاريخ تناول اللقاء

 .37التي تشهدها المنطقة، والحرب على اإلرهاب وانعكاسها على األمن واالستقرار بالشرق األوسط

، بالفريق انزو ستيفانيتي أمين عام وزارة الدفاع اإليطالية، حجازيالتقى الفريق  3139فبراير  33في : إيطاليا-9

في تلك الفترة. وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك  والوفد المرافق له الذي زار مصر

 .38كما تطرق اللقاء لما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات وتداعيات على األمن واالستقرار بالمنطقة
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http://www.egynews.net/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3/
http://akhbarelyom.com/article/558bcb940cff134c1200179d/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-1442003991
http://akhbarelyom.com/article/558bcb940cff134c1200179d/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-1442003991
http://www.elwatannews.com/news/details/660604
http://www.elwatannews.com/news/details/660604
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اكستانية سكرتير عام وزارة الدفاع الب "محمد علم ختك"بالفريق  حجازيالتقى  3139أبريل  35في : باكستان-2

والوفد المرافق له الذي زار مصر في تلك الفترة. وناقش الجانبان المستجدات والمتغيرات المتالحقة على 

الساحتين اإلقليمية والدولية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، وخصوًصا بعد زيارة صدقي صبحي وزير 

ون وتعزيز العالقات العسكرية بين القوات الدفاع المصري لباكستان. واستعرض الجانبان سبل دعم التعا

ية للجنة العسكرية المصر التاسعالمسلحة لكال البلدين في مختلف المجاالت، ويأتي اللقاء في ضوء االجتماع 

 .39الباكستانية المشتركة، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة

ائيل كوستراكوس رئيس هيئة األركان العامة الفريق أول ميخ حجازياستقبل  3139يونيو  2في : اليونان-2

المرافق له الذي زار مصر في تلك الفترة، وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات األوضاع على  اليونانية والوفد

الساحتين اإلقليمية والدولية وانعكاسها على األمن واالستقرار بالشرق األوسط، وسبل تدعيم أوجه التعاون 

ادل الخبرات بين القوات المسلحة لكال البلدين في العديد من المجاالت. حضر اللقاء عدد من كبار المشترك وتب

 .40قادة القوات المسلحة والسفير اليوناني بالقاهرة

الفريق ما همان توري اللقاء تناول  ، برئيس أركان الجيش الماليحجازيالتقي  3139يوليو  33في : مالي-8

ات ذات االهتمام المشترك، في ضوء التعاون وتعزيز العالقات العسكرية بين مناقشة عدد من الموضوع

 .41القوات المسلحة لكال البلدين في مختلف المجاالت

بوفد أمني بريطاني رفيع المستوى برئاسة جوان  ،حجازيالتقى الفريق  3139أغسطس  31في : بريطانيا-5

لذي زار مصر في تلك الفترة. وقال المتحدث العسكري محمد جنكيز نائب مستشار األمن القومي البريطاني، وا

سمير، إن اللقاء تناول تبادل الرؤى تجاه عدد من الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك بين البلدين في 

 ةمقدمتها الحرب على اإلرهاب، كما تناول اللقاء الذي حضره عدد من كبار قادة القوات المسلحة، التطورات الراهن

 .42التي تشهدها المنطقة، والتي تلقي بظاللها على األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط

رئيس األركان الدكتور "خالد متعب  حجازياستقبل صدقي صبحي وزير الدفاع و 3132يناير  31في : العراق-31

العبيدي" وزير الدفاع العراقي الذي زار مصر في تلك الفترة، وتناول اللقاء بحث تطورات األوضاع بالمنطقة 

                                  
 الوطنحمود حجازي يلتقي سكرتير عام وزارة الدفاع الباكستانية، الفريق م39 
 الوطنالفريق محمود حجازي يستقبل رئيس هيئة األركان العامة اليوناني، 40 
 الوطنالمتحدث العسكري: الفريق محمود حجازي يلتقي رئيس أركان الجيش المالي، 41 

 الرابط،  الفريق محمود حجازي يعرب عن أمله في التعاون مع بريطانيا ضد اإلرهاب42

http://www.elwatannews.com/news/details/712614
http://www.elwatannews.com/news/details/712614
http://www.elwatannews.com/news/details/743061
http://www.elwatannews.com/news/details/743061
http://www.elwatannews.com/news/details/768585
http://www.elwatannews.com/news/details/768585
http://www.elwatannews.com/news/details/790031
http://www.elwatannews.com/news/details/790031
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والمستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية خالل الفترة الراهنة، ودعم مجاالت التنسيق والتعاون لتحقيق 

 .43انبينالمصالح المشتركة بين الج

بالفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية التابعة للقيادة  حجازيالتقى  3132يناير  11في المتحدة:  الواليات-33

المركزية األمريكية، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك في ضوء مجاالت التعاون 

 .44لكال البلدين العسكري، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة

رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية زامبيا بول ميهوفا، وعقد  حجازياستقبل  3132فبراير  3في : زامبيا-33

الجانبان جلسة مباحثات تناولت تبادل الرؤى تجاه عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك على صعيد 

شراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكال القارة األفريقية، وفتح آفاق جديدة من عالقات ال

 .45البلدين

الفريق الركن حمد محمد ثان الرميثي  حجازياستقبل صدقي صبحي و 3132فبراير  8في العربية:  اإلمارات-31

رئيس أركان القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة وتباحث الطرفان عدًدا من الملفات ذات االهتمام 

 المشترك، ال سيما في المجال العسكري ومكافحة اإلرهاب واستعادة األمن واالستقرار بمنطقة الشرق األوسط.

، بمقر وزارة الدفاع السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين حجازياستقبل  3132فبراير  5في : السعودية-32

ال بيان للسفارة السعودية، أنه جرى الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية. وق

 .46خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات االهتمام المشترك

بالفريق أول جوزيف دانفورد رئيس  حجازيالتقي صدقي صبحي و 3132فبراير  31في  حدة:المت الواليات-39

هيئة األركان المشتركة األمريكية والوفد المرافق له الذي زار مصر في تلك الفترة وبحث الطرفان عدًدا من 

الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك في ضوء عالقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات 

التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية  المسلحة لكال البلدين خاصة في مجاالت

 .47والفنية للقوات المسلحة حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير األمريكي القاهرة

                                  
 األهرامفي لقائه نظيره العراقي. صدقي: بحث تطورات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية، 43 
 الوطنرئيس األركان يلتقي قائد القوات البرية األمريكية للتعاون في مواجهة اإلرهاب ، 44 
 خبار اليومأ، "لفريق حجازي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية زامبيا "فيديوا45 
 بوابة األخبارالفريق حجازي يبحث مع سفير السعودية بالقاهرة العالقات الثنائية، 46 
 بوابة األهرامالعام ورئيس األركان يلتقيان رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية، القائد 47 

http://www.ahram.org.eg/News/131791/25/469703/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89--%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89--%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131791/25/469703/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89--%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89--%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%B9.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/946735
http://www.elwatannews.com/news/details/946735
http://akhbarelyom.com/article/56af91708a4e8d6c23d1ee09/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1454346608
http://akhbarelyom.com/article/56b9c97d9e787329170cfb8f/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1455016317
http://akhbarelyom.com/article/56b9c97d9e787329170cfb8f/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1455016317
http://gate.ahram.org.eg/News/860390.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/860390.aspx
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اللواء محمد آدم أحمد قائد الجيش الصومالي والوفد المرافق حجازي استقبل  3132فبراير  39في : الصومال-32

ه الذي زار مصر في تلك الفترة تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات األوضاع بالمنطقة والتحديات على ل

 .48الصعيدين اإلقليمي والدولي، كذلك زيادة أوجه التعاون العسكري المشترك بين البلدين

رئيس أركان القوات  الفريق أول بحري إيفانجلوس أبوستوالكس حجازياستقبل  3132مارس  32في : اليونان-32

المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذي زار مصر في تلك الفترة وبحث الطرفان عددًا من الملفات 

والموضوعات ذات االهتمام المشترك في ضوء عالقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكال 

 .49البلدين خاصة في مجاالت التدريبات المشتركة

قائد القيادة  فوثيلوصدقي صبحي بالفريق أول جوزيف  حجازيالتقي  3132أبريل  38في المتحدة:  الواليات-38

المركزية األمريكية والوفد المرافق له الذي زار مصر في تلك الفترة وتطرق اللقاء إلى ما تشهده المنطقة من 

 .50أحداث ومتغيرات، وتداعيات ذلك على األمن واالستقرار بالمنطقة

بالفريق أول جوزيف دانفورد رئيس هيئة األركان  حجازيالتقي  3132أبريل  31في  المتحدة: الواليات-35

المشتركة األمريكية والوفد المرافق له الذي زار مصر في تلك الفترة تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه ما تشهده 

ر بالشرق األوسط، ومناقشة عدًدا من المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقى بظاللها على األمن واالستقرا

الموضوعات ذات االهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكال البلدين، في ضوء عالقات الشراكة والتعاون 

  51المصري األمريكي

السيد الفريق أول بحري سون جيان نائب رئيس األركان حجازي التقى الفريق  3132أبريل  38في : الصين-31

المسلحة الصينية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالًيا، تناول اللقاء عدًدا من الموضوعات ذات للقوات 

االهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكال البلدين في إطار دعم عالقات الشراكة والتعاون العسكري المصري 

 .52الصيني

                                  
 الشروق األركان خالل لقائه بقائد الجيش الصومالي: دولتكم لها أهمية استراتيجية بشرق أفريقيا وتأمين حركة المالحة العالمية، رئيس 48 
 )األهرام(مع نظيره اليوناني مباحثات لرئيس األركان 49 
 )موقع وزارة الدفاع المصرية(القائد العام ورئيس األركان يلتقيان قائد القيادة المركزية األمريكية 50 
 )موقع وزارة الدفاع المصرية(ائد العام ورئيس األركان يلتقيان رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية، الق51 
 )موقع وزارة الدفاع المصرية(الفريق محمود حجازي يلتقي نائب رئيس األركان للقوات المسلحة الصينية 52 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022016&id=eb32370b-c2e7-4d59-81fe-68df94492f88
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022016&id=eb32370b-c2e7-4d59-81fe-68df94492f88
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485415/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485415/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29115
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29115
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29133
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29133
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29146
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29146
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ركان لقوة دفاع مملكة البحرين، الذي زار مصر في رئيس هيئة األ حجازيالتقى  3132أبريل  38في : البحرين-33

 .53تلك الفترة وتناول اللقاء مراقبة األوضاع في منطقة الشرق األوسط

بالفريق الركن حمد محمد ثان الرميثي، رئيس أركان القوات  حجازيالتقى الفريق  3132مايو  13في : اإلمارات-33

فد المرافق له الذي زار مصر في تلك الفترة تناول اللقاء أهم المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة والو

المستجدات والمتغيرات المتالحقة على الساحة اإلقليمية في ظل الظروف الراهنة، كما ناقش الجانبان سبل 

وبحث  .دعم التعاون وتعزيز العالقات العسكرية بين القوات المسلحة لكال البلدين في مختلف المجاالت

ددًا من الملفات ذات االهتمام المشترك في ضوء عالقات الشراكة والتعاون بين البلدين في العديد الطرفان ع

 .54من المجاالت، ال سيما في المجال العسكري ومكافحة اإلرهاب واستعادة األمن واالستقرار بالمنطقة

إيشتفان وزير الدفاع التقي كال من محمود حجازي وصدقي صبحي بشيميتشيكو  3132يونيو  3في : المجر-31

المجرى، والوفد المرافق له الذي زار مصر في تلك الفترة تناول اللقاء تطورات األوضاع التي تشهدها المنطقة 

والجهود اإلقليمية والدولية للقضاء على اإلرهاب واستعادة األمن واالستقرار بالمنطقة، كذلك التفاهم حول 

 55رية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكال البلدين.زيادة أوجه التعاون في المجاالت العسك

التقي كال من محمود حجازي وصدقي صبحي برئيس دوله سيراليون "آرنست  3132يونيو  38في : سيراليون-32

باي كوروماالذي" والذي زار مصر في تلك الفترة وذلك فر مقر األمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية تناول اللقاء 

المستجدات والمتغيرات المتالحقة التي تشهدها القارة اإلفريقية، وسبل دعم وتعزيز عالقات التعاون  أهم

العسكري بين البلدين في ضوء اإلمكانات العلمية والتدريبية التي تذخر بها القوات المسلحة في العديد من 

 .56المجاالت

 

                                  
 المصرية()موقع وزارة الدفاع صدقي صبحي ومحمود حجازي يلتقيان رئيس هيئة األركان لقوة دفاع مملكة البحرين 53 

 )بوابة األخبار(،  الفريق حجازي يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة اإلماراتية54
 الرابطالفريق صدقي صبحي يبحث مع وزير الدفاع المجري زيادة التعاون والقضاء على اإلرهاب/ 55
 الرابطرئيس "سيراليون" يزور وزارة الدفاع ويلتقي القائد العام للقوات المسلحة/  56 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29144
http://akhbarelyom.com/article/574dbebf15da2acd1edc76c0/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-1464712895
http://akhbarelyom.com/article/574dbebf15da2acd1edc76c0/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-1464712895
http://gate.ahram.org.eg/News/1054780.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1054780.aspx
http://akhbarelyom.com/news/523677
http://akhbarelyom.com/news/523677
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 النشاط الخارجي لحجازي: :ًاالثث

المسلحة عددًا من الجوالت الخارجية لرئيس أركان القوات  3132ونهاية يونيو  3132شهدت الفترة بين أبريل 

زيارات( الواليات المتحدة )زيارتان( اإلمارات )زيارتان( اليونان  1زيارة توزعت بين السعودية ) 32المصرية، بلغت 

 إسبانيا، وفرنسا، والكويت. وذلك على النحو التالي:)زيارتان(، وزيارة واحدة لكل من بريطانيا، واألردن، و

، رئيس أركان الجيش المصري، في اجتماع للقادة حجازي 3132أكتوبر  32في الواليات المتحدة: زيارة -3

دولة، بحضور الرئيس األمريكي باراك أوباما، ورئيس األركان المشتركة للجيش األمريكي،  33العسكريين من 

  57مبسى، لبحث مكافحة اإلرهاب ومواجهة تنظيم داعشالجنرال مارتن دي

متوجها إلى العاصمة اليونانية أثينا على رأس وفد  حجازيغادر القاهرة  3132نوفمبر  39في اليونان:  زيارة-3

خالل الزيارة عدد من المباحثات  حجازيعسكري رفيع المستوي، في زيارة رسمية استغرقت عدة أيام وأجري 

مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع اليونانية لتدعيم أوجه التعاون وتعزيز العالقات العسكرية بين القوات 

 58المسلحة لكال البلدين في العديد من المجاالت

للملكة العربية بعد انتهاء زيارته الرسمية  حجازيعاد إلى القاهرة  3139أبريل  2في  السعودية: زيارة-1

السعودية. كان حجازي قد التقى مع رؤساء أركان الدول العربية وذلك لدراسة تفعيل قرارات مؤتمر القمة 

 59العربية األخير، بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة

اراتية، اإلم إلي دولة اإلمارات والتقى بالفريق الركن حمد الرميثي، حجازيغادر  3139مايو  5في اإلمارات:  زيارة-2

أيام، بدأت الزيارة بمراسم استقبال رسمية،  1وكبار القادة بوزارة الدفاع اإلماراتية، خالل الزيارة التي استغرقت 

أعقبها جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين، تناولت تعزيز أوجه التعاون العسكري واألمني، ونقل وتبادل 

لتدريبات المشتركة الحالية والمستقبلية، بين القوات الخبرات العسكرية، كما تناولت المباحثات خطة ا

اراتي( اإلم-المسلحة للبلدين. وحرص الفريق حجازي، على زيارة القوات المصرية المشاركة في التدريب )المصري 

 .60( حيث تفقد سير التدريبات ومدى جاهزية القوات1-المشترك )سهام الحق 

                                  
 )اليوم السابع(دولة،  11رئيس األركان يحضر اجتماع أوباما مع قادة عسكريين لـ 57 
 )الوفد(الفريق محمود حجازي يغادر إلى اليونان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، 58 
 )اليوم السابع(،  الفريق محمود حجازي يصل القاهرة عقب انتهاء مؤتمر رؤساء أركان الدول العربية59 
 الرابطبالصور| أبرز وقائع زيارة الفريق محمود حجازي لإلمارات، 60 

https://www.youm7.com/story/2014/10/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%802/1909098
https://www.youm7.com/story/2014/10/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%802/1909098
http://www.wataninet.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81/220443/
http://www.wataninet.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81/220443/
https://www.youm7.com/story/2015/4/4/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-/2128763
https://www.youm7.com/story/2015/4/4/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-/2128763
http://www.elwatannews.com/news/details/728349
http://www.elwatannews.com/news/details/728349
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إلي بريطانيا إلجراء عدت لقاءات عسكرية ومباحثات مع  حجازيافر س 3139سبتمبر  32في بريطانيا:  زيارة-9

كبار المسؤولين العسكريين بوزارة الدفاع البريطانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية برفقة الفريق 

جلسة مباحثات رفيعة المستوى تناولت  انيكوالس هيوتون، رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، أعقبه

الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك في ضوء الحرب على اإلرهاب واستعادة األمن واالستقرار عدد من 

  .بالمنطقة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري واألمني بين البلدين في العديد من المجاالت

وقع "فيسبوك"، إنه عقب اللقاء وقال العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة، عبر حسابه على م

استمع رئيس األركان، ونظيره البريطاني، إلى عرض تقديمي تناول المستجدات في االستراتيجية العسكرية 

  .والعمليات التي تشارك فيها القوات البريطانية تحت مظلة األمم المتحدة في العديد من المناطق حول العالم

ع مايكل فالون، وزير الدفاع بمقر وزارة الدفاع البريطانية، مؤكًدا أن اللقاءات وأشار إلى أنه أعقب اللقاء لقاء م

عكست مدى التقارب في وجهات النظر بين الجانبين في العديد من القضايا فيما يتعلق بالتطورات اإلقليمية 

أوضح أن الفريق و .والدولية، والتأكيد على دعم مصر وتقديرهم لدورها االستراتيجي في منطقة الشرق األوسط

حجازي، استهل زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية، بزيارة وحدة مكافحة اإلرهاٍب للتعرف على نظم اإلعداد 

والتدريب المهارى والتقني لواحدة من أقوى تشكيالت القوات الخاصة عالمًيا والتي حققت العديد من النتائج 

مليات المختلفة والتقى بالدارسين المصريين المشاركين اإليجابية خالل الحرب على اإلرهاب بمسارح الع

 61بالدورات التدريبية مع الجانب البريطاني.

من المملكة األردنية الهاشمية بعد زيارة استغرقت عدة أيام،  حجازيعاد  3139أكتوبر  31في األردن:  زيارة-2

ش عدد من الملفات المتعلقة بزيادة أجرى فيها العديد من المباحثات الهامة مع نظيرة األردني، كما ناق

 .62التعاون العسكري واألمني وتبادل التدريب المشترك

إلى العاصمة اإلسبانية مدريد، رافقه وفد عسكري رفيع  حجازيغادر  3139أكتوبر  39في إسبانيا:  زيارة-2

 .63المستوى وأجرا العديد من المباحثات على صعيد التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكال البلدين

، إلى دولة اإلمارات العربية، في زيارة استغرقت عدة أيام حجازيغادر  3139نوفمبر  2في اإلمارات:  زيارة-8

 5لـ  2الذي أقيم بمدينة دبي في الفترة من  3139فاعليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للطيران وحضر حجازي 

                                  
 الوطن، الفريق حجازي يلتقي وزير الدفاع البريطاني ورئيس األركان 61
 اليوم السابع،  بالفيديو. عودة الفريق محمود حجازي من األردن بعد زيارة ناجحة62 
 اليوم السابع،  الفريق محمود حجازي يغادر إلى العاصمة اإلسبانية مدريد63 

http://www.elwatannews.com/news/details/805566
http://www.elwatannews.com/news/details/805566
https://www.youm7.com/story/2015/10/23/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9/2403005
https://www.youm7.com/story/2015/10/23/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9/2403005
https://www.youm7.com/story/2015/10/25/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF/2406417
https://www.youm7.com/story/2015/10/25/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF/2406417
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نوفمبر، بناء على الدعوة الموجهة من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

 .64إلماراتيةمباحثات مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع ا ى حجازيأجرودبي وزير الدفاع، 

والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية لدولة فرنسا  حجازيعاد إلى مصر  3139نوفمبر  32في زيارة فرنسا: -5

استغرقت عدة أيام، أجرى فيها رئيس األركان العديد من المباحثات الهامة مع نظيره الفرنسي وعدد من كبار 

ددا من الملفات المتعلقة بزيادة التعاون العسكري المسئولين بوزارة الدفاع الفرنسية، وبحث الجانبان ع

 .65واألمني ومجاالت التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين

، القاهرة متجها إلى العاصمة اليونانية "أثينا"؛ لحضور حجازيغادر  3139ديسمبر  5في اليونان:  زيارة-31

" كما عقد رئيس األركان، خالل 3139البحري الجوي المشترك "ميدوزا  فاعليات المرحلة الرئيسية للتدريب

تطورات األوضاع على الساحتين  تتناولن في القوات المسلحة اليونانية، الزيارة، لقاء مع كبار المسؤولي

 .66اإلقليمية والدولية، وزيادة مجاالت التعاون المشترك بين القوات المسلحة للبلدين

إلى دولة الكويت في زيارة رسمية للمشاركة  حجازيغادر القاهرة الفريق  3132فبراير  33في الكويت:  زيارة-33

من الشهر الجاري. ويهدف  33و 33في فاعليات مؤتمر رؤساء إركان دول التحالف والمقام بدولة الكويت يومي 

 نسيق بين الدول األعضاء بالتحالفالمؤتمر إلى مناقشة وتبادل اآلراء وتطوير البرامج واآلليات الالزمة لتعزيز الت

 .67وفقا لما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات بهدف الوصول إلى إجراءات تخدم األمن اإلقليمي والدولي

إلى مطار قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع  حجازيالفريق  وصل 3132مارس  31في السعودية:  زيارة-33

الختامية لتمرين "رعد الشمال" والعرض العسكري للقوات المشاركة الشرقي في حفر الباطن لحضور المناورة 

في التمرين. وكان في استقباله رئيس هيئة األركان العامة السعودية الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان، 

 .68وقائد قاعدة الملك سعود اللواء أحمد عسيري

إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية حجازي عاد الفريق  3132مارس  38في السعودية:  زيارة-31

للعاصمة السعودية الرياض، والتي شارك خاللها حضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف اإلسالمي 

 .لمحاربة اإلرهاب الذي استضافته المملكة العربية السعودية بمشاركة العديد من الدول العربية واإلسالمية

                                  
 الرابطالفريق محمود حجازي يغادر إلى اإلمارات في زيارة تستغرق عدة أيام ،64 
 )اليوم السابع(،  لوطن بعد زيارته لفرنساالفريق محمود حجازي يعود إلى أرض ا65 
 )الوطن(، "1122رئيس األركان يغادر إلى اليونان لحضور التدريب المشترك "ميدوزا 66 
 ألهرامحجازي يشارك في مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف بالكويت، ا67 
 )بوابة األخبار( "الفريق محمود حجازي يصل إلى حفر الباطن لحضور ختام مناورات "رعد الشمال68 

http://www.elwatannews.com/news/details/833265
http://www.elwatannews.com/news/details/833265
https://www.youm7.com/story/2015/11/14/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/2440874
https://www.youm7.com/story/2015/11/14/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/2440874
http://www.elwatannews.com/news/details/853719
http://www.elwatannews.com/news/details/853719
http://www.ahram.org.eg/News/131824/25/478018/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131824/25/478018/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56e02f1e9e7873a81c7a68ba/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-1457532702
http://akhbarelyom.com/article/56e02f1e9e7873a81c7a68ba/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-1457532702
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ار فعالياته تباحث عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بتنسيق الجهود وزيادة وقد شهد المؤتمر على مد

آفاق التعاون المشترك بين دول التحالف، ووضع اللبنات األساسية لتنفيذ المبادرات الفكرية واإلعالمية 

حقة التي واألمنية الالزمة لمحاربة الفكر المتطرف واقتالع جذور اإلرهاب، خاصة في ظل التطورات المتال

 69تشهدها منطقة الشرق األوسط.

إلي الواليات المتحدة إلجراء مباحثات عسكرية مع  حجازيغادر  3132مايو  32في زيارة الواليات المتحدة:  -32

عدد من القيادات العسكرية األمريكية شملت اللقاءات والمباحثات العسكرية التي عقدها حجازي بالواليات 

جوزيف فوتيل" “يئة األركان المشتركة وقائد القيادة المركزية األمريكية الجنرال المتحدة كال من رئيس ه

ووكيلة وزير الدفاع األمريكي للسياسات ونائبة مستشار الرئيس األمريكي لألمن القومي ومكافحة اإلرهاب ومدير 

وات ناسفة كما التقى قادة القوكالة االستخبارات المركزية األمريكية ومدير الوكالة المشتركة لمكافحة العبوات ال

 .313270مايو  11البرية والجوية األمريكية وعاد حجازي إلي القاهرة يوم 

 

 

                                  
 بوابة األخبارالفريق محمود حجازي يعود إلى أرض الوطن ، 69 
 حجازي يجرى مباحثات عسكرية في الواليات المتحدة، )األهرام(70 

http://akhbarelyom.com/article/56f841e8800563c840cfba2b/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-1459110375
http://akhbarelyom.com/article/56f841e8800563c840cfba2b/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-1459110375

